Čo priniesol mesiac jún 2017
 účasť na slávnostnom otvorení 15. ročníka majstrovstiev karate Žarnovica, ktoré sa
konali v priestoroch SOŠ
 účasť na 7. ročníku prírodovednej detskej súťaže „Čo šepká les“ jednotlivcov
a družstiev vybraných Základných škôl z okresov B. Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad
Hronom a Krupina, ktorú organizovali Lesy SR, š.p. OZ Žarnovica a Obvodná
poľovnícka komora ZH
 účasť na slávnostnej akadémii k 15. výročiu vzniku hasičského a záchranného zboru,
ktorá sa konala v SOŠ v Žiari nad Hronom
 pracovné rokovanie so zástupcami firiem sídliacich na Ul. Partizánskej ohľadne
dohodnutia ďalšieho postupu a financovania výstavby chodníka až k firmám na tejto
ulici
 pracovné stretnutie so zástupcami firmy pre spracovanie stratégie rozvoja územia pre
občianske združenie Pohronská cesta
 pracovné rokovanie na VUC BBSK z dôvodu návrhu alternatívnych sídiel na
etablovanie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
 účasť na Správnej rade v Samaritánke n.o. Žarnovica
 pracovné stretnutie s firmou, ktorá sa projekčne zaoberá likvidáciou biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
 účasť na zasadnutí komisie financií a správy majetku pri ZBBSK
 pracovné stretnutie so starostami okolitých obcí, zástupcami firiem v meste a blízkom
okolí, zástupcami športových organizácií pôsobiacich v meste, z dôvodu prerokovania
ďalšieho postupu procesu prípravy „Projektu športových centier pre deti a mládež“
a k prerokovaniu návrhu Memoranda o vzájomnej spolupráci
 zasadnutie komisie verejného poriadku pri MsZ
 účasť na športovo – relaxačnom dni, poriadanom ZO OZ SLOVES pri MsÚ Žarnovica
 pracovné stretnutie s firmou zaoberajúcou sa procesom verejného obstarávania
 účasť na zasadnutí Zastupiteľstva BBSK
 zasadnutie mestskej rady
 zasadnutie mestského zastupiteľstva
 pracovné stretnutie so spoločnosťou zaoberajúcou spracovaním projektov so
štrukturálnych fondov
 prijatie v obradnej sieni mesta predškolákov z Materskej školy na Ul. A. Sládkoviča
a z elokovanej triedy na Ul. P. Jilemnického
 účasť na ślávnostných promóciách absolventov bc. štúdia na Vysokej školy ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave ( študenti z detašovaného pracoviska
Žarnovica )
 účasť na zasadnutí Rady školy pri SOŠ
 účasť na pracovnom stretnutí ZMO Žiarsky región, ktoré sa konalo v Bartošovej
Lehôtke
 účasť na slávnostnom ukončení školského roka 2016/2017 v Základnej škole na ulici
Fraňa Kráľa

